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Створюються нові музеї переважно в закладах освіти. Серед них 

можна назвати «Музей АТО» в Національному університеті 

кораблебудування імені адмірала Макарова (23 жовтня 2017 р.), «Кімната-

музей імені Ю. Грицая» в Миколаївському національному університеті 

імені В. О. Сухомлинського (26 березень 2018 р.) 

Як бачимо музейництво є невід’ємною складовою життя сучасного 

суспільства, приймає виклики сьогодення щодо задоволення культурних та 

естетичних потреб сучасної людини.  
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ФІЛОСОФСЬКІ КАЗКИ ІВАНА ФРАНКА 

 
Філософські погляди І. Франка відображені не лише в його власне 

філософських статтях та трактатах («Лукіан і його епоха», «Мислі о 
еволюції в історії людськості», «Що таке поступ?», «Поза межами 
можливого», «Соціалізм і соціал-демократизм», «Радикали і релігія» та 
ін.), а й у художніх творах – філософських поемах, притчах, віршах-
алегоріях, оповіданнях, новелах, романах і, звичайно ж, казках. Щоправда, 
специфіка філософського змісту, характер і міра філософічності в 
теоретичних та мистецьких текстах дещо різняться. «Філософічне 
мислення, яке виступає в творах, не суто фахових, – зауважує І. Мірчук, – 
<…> мусить змінити силою факту загальний свій характер, <…> мусить 
відкласти набік чисту абстрактність, тонкість виводів, строгість 
аргументації, а в осередок своїх міркувань поставити не чисте пізнання, 
його можливість і його границі, а насамперед людину і її долю, людське 
життя та його сенс»[3, с.320]. У майстра слова, як писав І. Світличний, 
«<…> своя філософія, тільки ця філософія зовсім іншого змісту, іншого 
характеру, ніж у спеціальних трактатах. Це – філософія художника, 
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філософія поетична, філософія людського настрою і глибоких роздумів 
про людське життя і його призначення <…>»[5, с.278]. І справді, якщо у 
своїх філософсько-наукових студіях І. Франко порушував головним чином 
історіософські та соціально-філософські питання (проблеми еволюції 
природи та суспільства, філософії історії та національної ідеї, 
співвідношення соціального й національного), то для його художніх 
текстів характерна здебільшого екзистенційно-антропологічна 
проблематика (проблеми сенсу життя, спокути, прощення, милосердя й 
жорстокості, любові й ненависті, життя і смерті, добра і зла, гріха і 
святості, зради і вірності тощо). «Світоглядний антропоцентризм і 
гуманізм письменника – важливі передумови й генетичні підстави 
пріоритету етико-антропологічної проблематики у його філософсько-
літературній творчості, – твердить Б. Тихолоз. – Звісно, змістове багатство 
Франкової спадщини питаннями людської сутності, екзистенції і моралі 
далеко не вичерпуються; з екзистенційно-антропософськими, етико-
антропологічними аспектами сусідять соціо- й націософські, 
історіософські, культуро- й реліґіософські, навіть натурфілософські. А все 
ж усі ті об’яви світобуття у митця завше розглядаються з антропологічної 
перспективи – не так sub specie aeternitatis (з точки зору вічності), як sub 
specie humanitatis (з точки зору людяності), – з погляду людини, 
спроможної мислити і почувати, споглядати і діяти, любити і боротися, 
жити й помирати» [7, с.85]. Філософська насиченість літературних творів 
впливає не тільки на їхні проблемно-змістові аспекти, а й на своєрідність 
поетики. «<…> В цій справі важливо пам’ятати про особливості художніх 
образів, враховувати індивідуальні обставини, в яких діють герої, 
символічність виразу, метафоричність стилю тощо» [5, с.272]. Тобто 
художнім творам властива своя, особлива, суто літературна 
філософічність, підпорядкована законам мистецтва, а не науки чи 
філософії. 

Філософічність є невіддільною, дефінітивною ознакою й 
літературних філософських казок (про що мовить, зрештою, і їхня 
назва). До речі, казка (а точніше – фольклорна казка) – один із небагатьох 
жанрів, ув основі яких історично закладені вияви предковічної 
народної філософії. «Казка – витвір найдавніших часів, – говорить 
В. Пропп, – але вона містить деяку несвідому життєву філософію народу, 
представленого оповідачем» [4, с.184], «<…> містить якісь вічні, нев’янучі 
цінності» [4, с.27]. Тож філософський струмінь генетично притаманний 
жанровій природі казки. «Казка – своєрідна призма для осмислення 
неперехідних, підставових цінностей і «законів вічності», для оцінки 
людських діянь і пошуків моральної основи, пронесеної крізь віки» 
[6, с.151], – зауважує Е. Соловей. І далі додає: «<…> Літературна казка, 
явище похідне від фольклору, вельми тяжіє до філософського змісту» 
[6, с.151]. Проте якщо у фольклорній казці філософічність пов’язана 
найперше з колективною свідомістю, з народним розумінням морально-
етичних норм, то в літературній філософській казці вона залежить 
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насамперед від світогляду письменника, його індивідуального життєвого й 
творчого досвіду, своєрідності таланту, а також від панівних філософських 
ідей, етичних та естетичних пріоритетів певної епохи.  

Авторська, художня філософічність модифікує жанрову структуру 
літературної казки. Казка істотно інтелектуалізується (важливу роль тут 
відіграють підтекст та художня умовність), а відтак – звужує коло своїх 
адресатів: реципієнтами цієї жанрової модифікації є вже не так діти, як 
дорослі (хоч деякі казки можуть майстерно поєднувати у собі розважальну 
та філософську функції, як-от «Аліса в Країні Чудес» та «Аліса в 
Задзеркаллі» Л. Керрола, і цим приваблювати до себе читачів різних 
вікових категорій). Філософські казки спрямовані на художнє осмислення 
фундаментальних, універсально-субстанційних проблем буття світу та 
людини в ньому. Їм властиві алегоричність, символічність, 
метафоричність, тяжіння до параболічності (притчевості), поглиблений 
психологізм, наявність розлогих роздумів-рефлексій, персонажів, які часто 
виступають рупорами авторських ідей, а також важлива роль засобів так 
званої оніричної поетики (від імені давньогрецького бога сну Онейроса) – 
сонних візій чи станів, близьких до сну. «Умовність, фантастичність, 
фантасмагорична сновидність давно вже стали супутниками 
філософічності <…>» [1, с.170], – зауважує А. Макаров. Адже «філософізм 
у літературі <…> дуже важко уживається з реалізмом і вимагає для свого 
втілення саме умовних, міфологізованих образів і сюжетів» [2, с. 240]. 

До філософських казок І. Франка зачисляємо насамперед 
«проскрибований» в підрадянський час поетичний твір «Святовечірня 
казка» (1883) – пролог до збірки «Давнє і нове», поетичний і прозовий 
варіанти «Рубача» (1882; 1886), прозову казку «Без праці» (1891) та 
віршовий драматичний твір «Сон князя Святослава» (1895). У зв’язку з 
цією модифікацією розглядаємо також незакінчену ранню філософську 
поему «Снігова казка» (1880 – 1881), «літню казочку» «Мавка» (1883), 
«зимову казку» «Поєдинок» (1883) та філософське оповідання-диспут 
«Хома з серцем і Хома без серця» (1904) (зокрема, первісний варіант із 
підзаголовком «Казка») – твори, які не є казками ab definitio, проте містять 
це жанрове означення в заголовку чи підзаголовку. Ці філософічні тексти 
концентрують у собі надзвичайно важливі для авторського світогляду ідеї 
й проблеми, у них універсалізуються лейтмотиви цілої творчості 
письменника, розвивається особливе світовідчуття «трагічного оптимізму» 
(за терміном Д. Донцова); сюжет тут здебільшого внутрішньо-
психологічний, а не зовнішньо-подієвий; боротьба ідей, пошук відповідей 
на фундаментальні смисложиттєві питання в цьому випадку важливіші для 
митця, ніж повнота і правдоподібність типізації дійсності. Така 
узагальненість диктує адекватну жанрову форму, позначену високим 
ступенем художньої умовності. Тому умовно-алегоричне, символічно-
параболічне художнє оформлення філософських роздумів особливо 
притаманне казкам цієї модифікації (причому символіка їх 
багатовимірніша, полісемічніша, порівняно з філософсько-сатиричними 
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казками). Звідси випливає, з одного боку, насичення творів демонічно-
фантастичною стихією, що уподібнює їх до чарівної казки, а з іншого – 
зближення філософських казок із жанром притчі.  
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ДИДАКТИЧНІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ 

КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 

У Державній національній програмі «Освіта». (Україна XXI століття) 

[1] практичне вирішення проблеми «виховання цивілізованого господаря» 

віднесене до пріоритетних напрямів реформування загальноосвітньої 

школи. 

Серед завдань, що стоять перед нею, чільне місце посідає виховання 

дбайливого ставлення до історико-культурного надбання та 

навколишнього природного середовища. До них належить і виховання 

господарської культури. 

За умов утвердження нових принципів економічного розвитку 

України істотно змінюються принципи організації, зміст і характер 

господарської діяльності людини, яка їх реалізує. Водночас зростають і 

вимоги до суб’єкта господарювання. Конституція України гарантує 


